Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural
– Uma fundação de apoio à UFG –

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2005
Trata este documento do Relatório circunstanciado das atividades da Fundação
RTVE ao longo do ano de 2005.
A Fundação RTVE prosseguiu, ao longo de 2005, no cumprimento integral de seus
objetivos estatutários, especialmente no que tange à dedicação de todos os seus esforços à
Universidade Federal de Goiás, em razão de sua condição específica de fundação de apoio.

1. Reativação do Cargo de Diretor de Televisão
A partir de conversações com a Curadoria de Fundações e Associações de Goiânia,
do Ministério Público Estadual, a direção da Fundação RTVE decidiu, com a aquiescência
do Conselho Deliberativo, reativar o Cargo de Diretor de Televisão.
Para ocupá-lo, foi eleito o jornalista e escritor Itamar Pires Ribeiro, que,
imediatamente, tomou a providência de reinstalar o Fórum em Defesa da Televisão
Educativa da UFG, a fim de dinamizar os esforços para a captação de recursos visando a
instalação da emissora, e democratizar o debate sobre a programação.

2. Concessão do Canal 14-E
O ano de 2005 foi muito relevante para a instituição, uma vez que foi completada a
tramitação do processo de concessão do canal 14-E dentro do Congresso Nacional. Após
percorrer as comissões competentes, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado
Federal, dentro das quais obtivemos aprovação unânime do parlamento brasileiro, enfim foi
publicado o Decreto Legislativo n. 806, publicado no Diário Oficial da União de 27 de
julho de 2005, Seção 1, página 9.
Esta importante conquista consolida a concessão do canal 14-E a esta Fundação,
restando, a seguir, a assinatura do Convênio com o Ministério das Comunicações e o
prosseguimento na busca de recursos, prioritariamente públicos, para a implantação da
emissora e a viabilização definitiva dessa prestação de serviços à sociedade.
Dentro do esforço de busca por recursos, deve-se consignar a aprovação, pela
Câmara Municipal de Goiânia, com a sanção do Sr. Prefeito de Goiânia, de uma destinação
de recursos no Orçamento Municipal, da ordem de R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais)
a serem aplicados na implantação da televisão da UFG.

Ato contínuo, foi reativado o Fórum em Defesa da Televisão da UFG, agora para
propiciar a desejada democratização do debate sobre esta emissora, a fim de que sua
implantação seja consistente com os interesses da sociedade goiana.

3. Projetos novos e renovados junto à UFG
No que tange à viabilização de convênios, a Diretoria da Fundação efetuou, ao
longo de 2005, diversos contatos e reuniões com a Reitoria da UFG e Diretores de
Unidades e Órgãos da Universidade, visando a captação de recursos para a sustentação da
FRTVE, e, a partir da assinatura do contrato de concessão da TV, a implantação da
emissora.
Com isso, manteve em 2005 um total de sete projetos novos e renovados, junto à
UFG. São eles:
- Rádio Universitária: Projeto Mídias, sob a coordenação de Matildes Geralda
Neves Barbosa. Este projeto propicia parceria e recursos junto à emissora da UFG.
- Centro Avançado de Jataí – CAJ: Curso de Licenciatura Plena Emergencial em
Pedagogia, sob a coordenação do Prof. Alípio Rodrigues de Sousa Neto. Este projeto
propicia benefícios aos professores da rede municipal de ensino da cidade de Jataí-GO.
- Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia – FCHF: Apoio ao Desenvolvimento
Acadêmico, sob a coordenação do Prof. Dr. Noé Freire Sanches.
- Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia – Facomb: Melhoria da
infraestrutura da Facomb, sob a coordenação do Prof. Dr. Venerando Ribeiro de Campos,
até o mês de julho/2005, e, desta data em diante, do Prof. Dr. Joãomar Carvalho.
- Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia – Facomb: Atividades do Núcleo
de Pesquisa em Comunicação e Política – NPCP/Facomb/UFG-Cnpq, sob a coordenação
do Prof. Dr. Luiz Signates. Dentro deste projeto, em numa inédita parceria entre a UFG,
UnB e cinco faculdades privadas de Goiânia, promoveu-se, de 13 a 15 de junho de 2005, o
7º. Simpósio de Pesquisa em Comunicação do Centro Oeste – SIPEC, com cerca de 800
participantes e conferencistas de vários estados brasileiros, que discutiram o tema central:
“O poder político e social da mídia na contemporaneidade”.
- Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia – Facomb: Projeto Uniciência –
Portal de Jornalismo, Comunicação e Divulgação Científica, sob a coordenação do Prof.
Dr. Luiz Signates. Dentro deste projeto, foi promovido o I Seminário de Jornalismo
Científico do Estado de Goiás, em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do
Estado de Goiás, sob a temática “O jornalismo científico em Goiás: desafios e
possibilidades”.
- Faculdade de Educação: Projeto Curso de Licenciatura Plena Emergencial em
Pedagogia, sob a coordenação da Profa. Dra. Simei Araújo Silva. Este projeto resulta de um
convênio com a Prefeitura Municipal de Goiânia e visa a formação de professores da rede
municipal de ensino da capital goiana.

4. Outras atividades

Além da manutenção dos projetos, a Diretoria da Fundação RTVE manteve
conversações com a Fundação Roberto Marinho, no Rio de Janeiro, com vistas a obter
apoio desta instituição para a profissionalização da captação de recursos destinados à
implantação da TV e à própria sobrevivência financeira e administrativa da Fundação. Tais
conversações, ao longo de 2005, estiveram em fase preliminar, devendo obter resultados
nos próximos anos.
A Direção da FRTVE participou, também, intensamente, do debate com os
candidatos a Reitor da UFG, visando comprometer o próximo reitorado aos interesses da
Fundação. Na pauta das reivindicações formuladas, ressaltamos a necessidade de apoio
permanente e decidido do Reitor da UFG à viabilização de recursos, tendo em vista a
importância estratégica da nova emissora de televisão para que se alcance a finalidade de
ensino, pesquisa e extensão da Universidade, especialmente no que tange à relação do meio
científico e acadêmico com a sociedade em geral.
Além dessas atividades prioritárias, a Direção e funcionários desta Fundação
participaram dos seguintes eventos, ao longo de 2005:
- XXIII Encontro Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino
Superior, em Goiânia, de 22 a 23 de Setembro de 2005.
- 9º. Encontro de Fundações do Estado de Goiás, em Pirenópolis-GO, de 29 a 30 de
Setembro de 2005.
- 1º. Simpósio de Gestão Contábil e Administrativa, em Anápolis-GO, dia 25 de
Novembro de 2005.

5. Excelência dos processos administrativos e contábeis

A Fundação RTVE alcançou ainda em 2005 o nível previsto de excelência nos
processos administrativos e contábeis. Os relatórios determinados pelos parceiros e pelas
instituições fiscalizadoras foram entregues pontualmente ao longo de todo o ano a todos os
coordenadores de projetos, à curadoria e à Pró-Reitoria de Administração e Finanças da
UFG. Manteve, ainda, a FRTVE, a completa regularidade fiscal e contábil.

Goiânia, fevereiro de 2006.

Prof. Dr. Luiz Signates
Presidente da Fundação RTVE

